Konstituerende bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 17. april mødtes Den Frie Rådgivnings nye bestyrelse til konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsens vigtigste møde, men måske også det kedeligste, hvor der bliver talt om året, der kommer, udvalg og arbejdsgrupper.
Drevet af frivillige
Den Frie Rådgivning har siden starten i 2006 været drevet af frivillige. I den
Frie Rådgivning mener vi, at frivilliges engagement er en af samfundets vigtigste forandringskræfter. Frivillige er altafgørende for det arbejde, Den Frie
Rådgivning laver, og selvom bestyrelsesmedlemmerne ikke som udgangspunkt
er i direkte kontakt med brugerne, er man i bestyrelsen med til at skabe de
bedste rammer for de frivillige rådgivere. Derudover er man med til at udvikle
foreningen, således at vi fremadrettet kan blive ved med at tilbyde gratis og
kvalificeret rådgivning.
Formand med store forventninger
Ved generalforsamling 21. marts blev Den Frie
Rådgivnings formand Karina Andersen genvalgt,
og forventningerne er store til den nye bestyrelse
og bestyrelsesåret 2018. ” Vi står overfor mange
nye spændende tiltag og udfordringer, som bestyrelsen med friske kræfter ser frem til at arbejde
med! Vi har fået 3 nye medlemmer ind i bestyrelsen, der alle har et godt kendskab til dagligdagen i
Den Frie Rådgivning.”
”Den Frie Rådgivning har været utrolig heldig med
at have verdens bedste bestyrelse siden opstart. I
de 6 år jeg har været med i foreningen, har bestyrelsen altid været utrolig engageret og aktiv, og alle
medlemmer har altid haft en passion for Den Frie
Rådgivning og det stykke arbejde, vi laver. Det gør
sig også gældende med den nye bestyrelse. Allerede
på det konstituerende møde kunne man mærke
passionen og lysten til at gøre en forskel, både for
Den Frie Rådgivnings brugere og frivillige! Som
formand gør det mig stolt!”

Udfordringer forude
Selvom det går godt i foreningen, så er der også
udfordringer forude, blandt andet omkring implementeringen af den nye EU-persondataforordning,
der træder i kraft til maj. ” Vi er i gang med at
undersøge hvilke opgraderinger, vi skal foretage,
således at vi også fremadrettet opbevarer persondata forsvarligt og i overensstemmelse med loven.”
fortæller Karina, og fortsætter:
”Derudover har vi nogle udfordringer ift. implementering af hjælp-til-selvhjælp, som vi gerne vil
blive bedre til at arbejde med i det daglige, og så
er den videre fundraising naturligvis også en udfordring. Vi har begrænsede midler, der udløber
i december 2018, så der arbejdes på højtryk på at
fundraise midler hjem, så Den Frie Rådgivning kan
overleve på samme vilkår som nu.”
Den Frie Rådgivnings bestyrelse mødes 1 gang om
måneden.
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